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Muhu Valla Kommunaalameti  
PÕHIMÄÄRUS 

 
 

I  ÜLDSÄTTED 
1. Muhu Valla Kommunaalamet (edaspidi “kommunaalamet”) on Muhu Vallavalitsuse 

haldusaparaati kuuluv asutus. 
2. Kommunaalameti aadress on Liiva küla Muhu vald  94701 Saare maakond. 
3. Kommunaalamet on asutatud vastavalt Äriseadustiku § 509 lg 4 Muhu Vallavolikogu 21. 

augusti 1997.a. otsusega nr 35 Muhu Vallaettevõtte “Valdar” ümberkujundamise teel ja on 
V/E “Valdar” õigusjärglane. 

4. Kommunaalamet ei ole juriidiline isik. Kommunaalameti varad kuuluvad vallavalitsuse 
bilanssi ning kommunaalamet on kohaliku omavalitsuse eelarvest osaliselt finantseeritav. 

5. Kommunaalamet juhindub oma tegevuses EV seadustest, seadusandlikest aktidest, Muhu 
Vallavolikogu otsustest ja määrustest ning Muhu Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest 
ning käesolevast põhimäärusest. 

 
II  ÜLESANDED 
6. Valla kui tervikliku tehnilise infrastruktuuri ja heakorra arengusuundade elluviimine. 
7. Korraldada: 

7.1. soojusenergia tootmist ja müüki; 
7.2. katlamaja ja trasside haldamist; 
7.3. veevarustusseadme ja puhastusseadmete haldamist ja teenuste müüki; 
7.4. munitsipaalteede korrastamist, s.h talvist lumetõrjet munitsipaalteedel; 
7.5. kalmistute haldamist; 
7.6. jäätmemajanduse korraldamist; 
7.7. keskkonnakaitselist tegevust; 
7.8. tänavavalgustussüsteemi haldamist; 
7.9. kruusakarjääride haldamist ja kaevandamist; 
7.10. valla transpordiküsimusi; 
7.11. valla heakorratöid; 

8. Kommunaalameti tegevuseks antud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise 
korraldamine toimub Muhu valla õigusaktidega sätestatud korras. 

9. Kommunaalamet täidab teisi talle Muhu valla õigusaktidega pandud ülesandeid. 
 
III  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
10. Kommunaalametil on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus: 

10.1. esitada kommunaalameti pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Muhu valla õigusaktide 
eelnõusid. 

10.2. saada vallavalitsuselt ja volikogult, samuti valla ametiasutustelt ja asutustelt ndmeid, 
mis on vajalikud kommunaalametile pandud ülesannete täitmiseks. 

10.3. kaasata oma töösse kooskõlastatult vallavalitsusega lepingulisel alusel spetsialiste ja 
eksperte. 

10.4. osutada füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasulisi teenuseid oma põhimääruses 
sätestatud ülesannete täitmiseks. 



10.5. pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi füüsiliste ja juriidiliste 
isikutega ning sõlmida nendega lepinguid. 

 
IV  JUHTIMINE 
11. Kommunaalametit juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. 

Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle 
kehtestab Muhu Vallavalitsus. 

12. Kommunaalameti juhataja tegutseb vastavalt vallavanema poolt kinnitatud ametijuhendile: 
12.1. juhib kommunaalameti tegevust ja vastutab kommunaalametile pandud ülesannete ja 

kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks kommunaalameti teiste töötajate 
ülesanded, kohustused ja vastutuse; 

12.2. annab oma pädevuse piires riigi ja Muhu valla õigusaktide alusel ning nende täitmiseks 
käskkirju ja kontrollib nende täitmist. 

12.3. sõlmib ja lõpetab töölepingud töötajatega; 
12.4. rakendab abinõusid kommunaalameti majanduskulu ja tehnilise baasi arendamiseks, 

töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni ttõstmiseks; 
12.5. käsutab temale antud õiguste raames kommunaalameti rahalisi vahendeid ja vara; 
12.6. kinnitab kommunaalameti töötajate lisatasud, tagab finants- ja koosseisudistsipliinist 

kinnipidamise; 
12.7. sõlmib Muhu valla õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid; 
12.8. esindab kommunaalametit ilma täiendavate volitusteta suhtes teiste füüsiliste ja 

juriidiliste isikutega; 
12.9. vastutab varaliselt oma tegevuse või tegevusetusega põhjustatud materiaalse kahju 

eest.  
 

V  ARUANDLUS 
13. Kommunaalamet on aruandekohuslane Muhu Vallavalitsuse ees. 
14. Kommunaalametit revideerib ja kontrollib volikogu revisjonikomisjon ning vallavalitsus.   
 
VI  PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE 
15. Kommunaalameti põhimääruse muutmine toimub vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu 

poolt. 
 
VII REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 
16. Kommunaalamet reorganiseeritakse või likvideeritakse vallavolikogu otsuse alusel seaduses 

sätestatud korras. 
 
 


